
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3 
Voturi pentru: 12  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA          
JUD. SATU MARE         
ORAŞUL TĂŞNAD      
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 32 
din data de 17 martie 2022 

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Construire bazin cu 3 tobogane, spații tehnice, turn 

de lansare și amenajări exterioare” 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 17 martie 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 13416/16.03.2022; 

Având în vedere Referatul nr. 13418/16.03.2022 al Serviciului Arhitect Șef - 
Compartiment Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 13419/16.03.2022 și Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
32/17.03.2022;  
 Potrivit prevederilor art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) pct. ii din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin (1) și 
prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire 
bazin cu 3 tobogane, spații tehnice, turn de lansare și amenajări exterioare”, conform Anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru orașul Tășnad privind 
obiectivul de investiții „Construire bazin cu 3 tobogane, spații tehnice, turn de lansare și 
amenajări exterioare”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 
Tășnad.  

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 



 

 

ROMÂNIA               ANEXA NR. 2   
JUDEŢUL SATU MARE                    LA HOTĂRÂREA Nr. 32/2022 
ORAŞUL TĂŞNAD     
CONSILIUL LOCAL           

 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

 

pentru orașul Tășnad privind Obiectivul de investiții 
„Construire bazin cu 3 tobogane, spații tehnice, turn de lansare și amenajări 

exterioare” 
 

INDICATORI TEHNICI :  

 Amplasamentul lucrărilor este orașul Tășnad, strada Ștefan cel Mare, nr. 106, nr. 
cadastral 5114 și extras de carte funciară nr. 104574 - Tășnad. 
 Proiectul asigură următoarele dotări minime: 
1. Bazin în incinta ștrandului; 
 - bazin de apă dulce, cu dimensiunea de 10 x 10 x 1.20 m, scări interioare cu 
dimensiunea de 10 x 2,40 x 1,20 m, volum de apă: 132,60 mcubi, suprafață luciu de apă: 121 
mp. 
2. Amplasarea a 3 tobogane în relație cu bazinul propus; 
 - primul tobogan de lungime: 35,70 m; 
 - al doilea tobogan de lungime: 13,28 m; 
 - al treilea tobogan de lungime: 13,97 m. 
3. Realizarea unui turn pentru a favoriza accesul la toboganele propuse; 
 - turn de lansare cu structuri metalice din oțel galvanizat și platforme din fibră de sticlă 
GRP sau similar și scară tip spirală din fibră de sticlă GRP sau similar. Balustradă de 0,90 m. 
4. Bazin de compensare nou; 
 - dimensiuni interioare maxime: 3 x 3 x 1,25, volum de apă: 9,90 mcubi, bazin 
hidroizolat interior, exterior. 
5. Circulații pietonale și spații verzi. 
 - cu dale auto blocante – trotuare și borduri pietonale prefabricate din beton, în zone 
interstițiale se propun zone verzi înierbate.  
 Prin prezentul proiect se îmbunătățirea serviciilor oferite în cadrul ștrandului termal, 
prin creșterea gradului de atractivitate și oferirea de activități multiple în incinta sa. 
 

INDICATORI ECONOMICI : 
 
Valoarea totală a investiției : 2.059.938 de lei din care : 

1.733.760,52 de lei fără TVA 
          326.177,60 de lei TVA. 
 
Din care C+M : 1.161.470 de lei din care : 976.025,47 lei fără TVA 
            185.444,84 lei TVA. 
 

Finanțarea prezentului proiect se va face din bugetul local al orașului Tășnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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STUDIU DE FEZABILITATE 

 
„Construire bazin cu 3 tobogane, spații tehnice, turn de lansare și  

amenajări exterioare” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-prima pagină- 



 

 

 
STUDIU DE FEZABILITATE - „Construire bazin cu 3 tobogane, spații tehnice, 
turn de lansare și amenajări exterioare” 
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